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Abstract

The study on poplar clones in Iran began in 1968 with the establishment of the Research Institute of Forests 
and Rangelands. However, a few years earlier, research studies were carried out with the import of about 100 
poplar clones in 1951 from some European countries. At first, this research was expanded in five provinces 
of the country and gradually increased up to 18 provinces with the development of research activities and 
facilities. More than 200 projects and subprojects were implemented at the research stations of the provinces. 
Compatibility research projects were studied using a large number of exotic clones imported from other 
countries along with indigenous clones. In many of the provinces, the wood production of improved exotic 
clones was about twice as high as indigenous clones. Of the total number of projects, 60 research projects 
aimed at increasing production per unit area and the rest was to increase the development of poplar plantations. 
According to the results, some of the P. deltoides clones, such as 69/55 and 77/51, along with P. euramericana 
clones with an average production volume of 25-30 m3/ha/yr and a qualitative trunk form could be cultivated 
in the northern regions of the country. The present paper discusses poplar clones tested at various research 
stations in the northern regions of the country from west to east of the Caspian Sea.
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چکیده
بررسی و مطالعه درباره صنوبر در ایران از سال 1347 با تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آغاز شد. اگرچه 
چند سال قبل از   آن نیز بررسی    هایی هرچند پراکنده با ورود حدود 100 رقم خارجی صنوبر در سال 1340 از چند کشور 
اروپایی توسط بنگاه جنگل های وقت صورت گرفت اما تحقیقات منسجم و پایدار در این زمینه با شروع فعالیت مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آغاز شد. در ابتدا این تحقیقات در 5 استان کشور بود اما به    تدریج با توسعه فعالیت های 
تحقیقاتی و افزایش امکانات و با توجه به ضرورت امر، قطب صنوبرکاری کشور به 18 استان گسترش پیدا کرد. بیش از 
200 طرح و زیرطرح     ملی و مستقل در این ایستگاه های مراکز تحقیقاتی استان ها اجرا شد. در طرح های تحقیقاتی، کلن های     
غیربومی زیادی که در سال های متمادی وارد کشور شده     بودند به    همراه کلن های مناسب جمع آوری شده از داخل کشور، 
با اولویت آزمایش    های سازگاری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در بسیاری از استان ها نتایج عملکرد تولید چوب 
کلن    های غیربومی اصالح شده درمقایسه با کلن    های بومی مورد استفاده کشاورزان تا حدود دو برابر بوده است. از میان این 
طرح    های تحقیقاتی تعداد 60 طرح با هدف افزایش تولید در واحد سطح در قالب سازگاری کلن    های مختلف صنوبر بومی 
و خارجی و تعداد زیادی نیز در راستای توسعه و افزایش سطوح صنوبرکاری یا زراعت چوب در کشور اجرا شده     است. با 
توجه به نتایج عملکرد تولید چوب، برخی از کلن های گونه دلتوئیدس به    همراه کلن    های دورگ اورامریکن با متوسط تولید 
رویش حجمی ساالنه 25 تا 30 مترمکعب چوب در هکتار با فرم مناسب کیفی تنه، در نواحی شمال کشور کشت شدند. در 
این مقاله، کلن های آزمایش شده صنوبر که در ایستگاه    های مختلف تحقیقاتی شمال کشور از غرب تا شرق دریای مازندران 

و در قالب طرح    های مختلف اجرا شده اند، مورد بحث قرار می    گیرند. 
واژه هاي كلیدي: صنوبر، کلن، سازگاري، تولید چوب، جلگه های شمال
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از عرصه    هـاي جنگلـي و نیز در عرصه    هاي تخریب شـده 
تقویـت شـد. ایـن امـر تنهـا بـا کاشـت، پـرورش و 
بهره    بـرداري از انـواع گونه    هـاي درختـي تند رشـد 
امکان پذیـر اسـت که از میـان این قبیـل درختان، 
صنوبرهـا به دلیـل خصوصیـات بسـیار ممتازي 
که دارنـد همواره در میـان تولیدکنندگان چوب 

جایگاه ویـژه اي داشـته    اند.
اکنـون میزان مصرف چوب و فراورده هاي 
آن در ایـران حـدود 14 میلیـون متر مکعـب 
بـرآورد می    شـود. بـا توجـه بـه ایـن میـزان 
مصرف، برداشـت چوب قاچاق از عرصه هاي 
جنگلـي کشـور و همچنیـن میـزان چـوب 
استفاده شده توسـط دامداران و روستانشینان 
هر سـاله رو به افزایش اسـت. فقدان واردات 
چـوب در حجـم بـاالي مـورد نیاز کشـور و 
ناتوانـي عرصه    هـاي جنگلـي در  همچنیـن 
تأمیـن چـوب مـورد نیـاز به    دلیـل اهمیـت 
خدمات محیط زیسـتی جنگل هـا مانند حفظ 
آب و خـاک و غیـره باعث شـده تا بسـیاري 
و  تخته    بري    هـا  ماننـد  کوچـك  صنایـع  از 
جعبه سـازي    ها به دلیـل مشـکالت تهیـه مواد 
اولیـه بـه فعالیت هـاي فصلي و موقـت روي 
آورنـد. در ایـن میـان صنایـع بـزرگ نیـز با 
ظرفیت    هـاي به مراتـب کمتـر از میـزان نصب 
شـده مشـغول فعالیت بوده و بسـیاري هم در 
آسـتانه تعطیلي موقت یا دائم قـرار گرفته اند. 
بنابرایـن برای تأمین مواد اولیه چوبی کشـور 
راهـکار اصلی، تولید بیشـتر چوب در خارج 
از عرصه    هـاي جنگلـي یـا زراعـت چوب با 

گونه هـای تند رشـد اسـت.
براسـاس آمار کمیسیون بین المللی صنوبر 
)IPC( سـطوح صنوبرکاری دست کاشـت در 
دنیـا حـدود 34/4 میلیـون هکتـار بـرآورد 
شده     اسـت. کشـورهای کانادا، چین و روسیه 
به    ترتیب با 21/8 ، 8/5 و 1/1 میلیون هکتار 
بیشـترین عرصه    های صنوبـرکاری را به خود 
اختصـاص داده    انـد. ایـران نیز بـا 220 هزار 
هکتار صنوبرکاری دست کاشـت بعد از ترکیه 
ردیـف هفتـم را به  خود اختصاص داده اسـت 
)FAO, 2016(. میـزان چوب قابل برداشـت 
کشـور  دست کاشـت  صنوبرکاری    هـای  از 
در مقایسـه بـا مصـرف کنونی صنایع کشـور 
ناکافـی اسـت. به جـز مناطق شـمالي کشـور 
در سـایر مناطق، صنوبرکاري ها شاخص    ترین 
و اصلي    تریـن منابـع تولیـد چـوب به شـمار 

مي روند. ازمجموع سـطوح صنوبرکاری شده، 
حدود 30 درصد در جلگه    های شـمالي کشور 
و مابقـي در خـارج از شـمال بـا اسـتفاده از 
کلن هـاي عمدتًا دو گونه کبوده و نیگرا اسـت.

 روند تحقیقات صنوبر در اسـتان های 
ایران  شمالی 

فراینـد تحقیقات صنوبر در شـمال کشـور در 
قالب دو مرحله بررسی    های گزینش و انتخاب 
در خزانه طی 3 تا 4 سـال و انتخاب درختان 
مناسب براساس سـازگاری در مناطق اقلیمی 
مختلـف و توان تولیـد چوب آنها انجام شـد. 
در ایـن ارتباط تعدادی از طرح های تحقیقاتی 
که در اسـتان های شمالی طی دهه     های 1340 
تـا 1350 بـا اسـتفاده از کلن     هـای صنوبـر 
اورامریکن )P. euramericana( و کلن  های 

P. deltoides انجام شـده عبارتند از:
- احداث خزانه     های سلکسیون صنوبر در 
اسـتان گیالن )ایستگاه تحقیقات صفرابسته( با 
 P. deltoides 129 کلن غیربومی از کلن  های
و P. euramericana و ارقـام بومی صنوبر 
از سـال 1344 به اجرا درآمـد. نتایج مقدماتی 
حاکی از اسـتقرار مناسـب برخـی از کلن    ها و 
رشد مناسب کلن P. deltoides 77/51 بوده 

است )حق شناس، 1352(.
در  صنوبـر  مـادر  پایـه  کلکسـیون   -
 109 بـا  مازنـدران  و  گیـالن  اسـتان     های 
کلـن از گونه     هـای P. deltoides ، دورگ

 P. euramericana و P. alba بـا هـدف 
بررسـی خصوصیات فنولوژیکی و اکولوژیکی 
گونه    ها از سـال 1344 اجرا شـد. نتایج نشان 
داد کـه کلـن P. deltoides 77/51 از رشـد 

  مقدمه
ه  یـژ به    و ها  کشـور کثـر  ا ر  د

کشـورهاي در حـال  توسـعه، تبدیـل 
اراضـي جنگلـي بـه زمین    هـاي زراعی 

بـرای تأمین مواد غذایي و نیز قطع درختان 
و تخریـب جنگل هـا به منظور تأمیـن انرژي 
)سـوخت( و تهیه ماده خام براي بسـیاري از 
مصـارف سـنتي و صنعتي پیشـرفته از عوامل 
عمـده کاهـش سـطح جنگل    هـاي طبیعي در 
جهـان هسـتند؛ البتـه در کشـور ما عـالوه بر 
موارد ذکر شـده عوامل بومي و محلي دیگري 
نیـز در تخریـب و تبدیـل جنگل هـا و تغییـر 

کاربـري آنها نقـش مؤثـري دارند.
کـه  گرفتـه  قـرار  منطقـه    اي  در  ایـران 
سـهم اراضي جنگلـي ناچیزی دارد و بیشـتر 
کشـورهای آن ازجملـه مناطق کـم  برخوردار 
مسـاحت  مي    شـوند.  محسـوب  جنـگل  از 
جنگل هـاي ایـران درحـدود 12/4 میلیـون 
هکتـار بـرآورد شـده اسـت. ایـن عرصه    هـا 
در چنـد دهـه اخیر بـه دالیل متعـددي مانند 
افزایـش جمعیـت و نیـاز بـه چوب بیشـتر و 
درنتیجـه بهره    بـرداري بي رویـه از جنگل ها و 
همچنیـن تخریب و تجاوز با توسـعه شـهرها 
و تأسیسـات شـهري و صنعتـي، بـا کاهـش 
جدي سـطح مواجه بوده اسـت. براساس آمار 
سـال 1340 میزان پوشـش جنگلی ایران 18 
میلیـون هکتار برآورد شـده کـه از این مقدار 
3/7 میلیون هکتار سـهم جنگل های هیرکانی 
)شـمال کشـور( بوده اسـت؛ اما هم اکنون تنها 
1/7 میلیون هکتار آن در محدوده جنگل های 
هیرکانـی قرار دارد. بنابرایـن 6 میلیون هکتار 
از اراضـی جنگلـی کشـور در 44 سـال اخیر 
از بیـن رفتـه که این آمـار بسـیار نگران کننده 

اسـت )تابش، 1393(.
کار کردن اکثـر کارخانجات صنایع چوب 
کشـور بـا ظرفیتـی کمتـر از توان واقعـی آنها 
به دلیـل کمبـود مـواد اولیـه، تنهـا بخشـی از 
نشـانه های کاهـش شـدید سـطح جنگل هاي 
طبیعي در ایران اسـت. این کمبودها و تنگناها، 
مسـئوالن و دسـت اندرکاران را بـه ایـن فکر 
انداختـه کـه در مصـرف چـوب جنگل    هـاي 
طبیعـي دقـت و صرفه    جویـي بیشـتري کـرده 
و  اصـول  و  محیط زیسـتی  جنبه هـاي  و 
روش    هـاي علمي بهره    بـرداري را لحاظ کنند. 
بنابرایـن تفکر تولید بیشـتر چـوب در خارج 

ایـران 
قـرار  منطقـه    اي  در 

اراضـي  گرفتـه كـه سـهم 
جنگلـي ناچیـزی دارد و بیشـتر 

مناطـق  ازجملـه  كشـورهای آن 
كم  برخوردار از جنگل محسـوب 
مي    شـوند. مسـاحت جنگل هـاي 
ایران درحـدود 12/4 میلیون 
هکتار برآورد شـده است.
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مناسـبی برخـوردار اسـت. کمتریـن 
رشـد هـم مربـوط بـه کلـن صنوبـر
 P. chakoviensis بود )حق شناس 

و حصیبی، 1352(.
- آزمایـش فاصلـه    ای کلن    های 
صنوبـر در اسـتان گیـالن )ایسـتگاه 
تحقیقـات صفرابسـته( بـا 5 کلـن از 
 P. euramericana و P. deltoides گونه های
بـا هـدف تعیین مناسـب    ترین فاصله در سـال 
1348 اجرا شـد. براساس نتایج مقدماتی کلیه 
کلن    ها از اسـتقرار و رشـد مناسـبی برخوردار 

بودند )حق شـناس، 1352(.
- آزمایش تعیین بهترین سـن نهال صنوبر 
در موقع کاشـت با هدف انتخاب مناسب    ترین 
  P. deltoides 69/55 سـن نهال کلن صنوبر
بـرای کاشـت در محل اصلی در سـال 1348 
اجـرا شـد. نتایج نشـان داد که رشـد درختان 
اصلـی حاصـل از نهال    های ریشـه دوسـاله و 
سـاقه یك سـاله مناسـب بوده    اند )حق شناس، 

.)1352
- طـرح تحقیقاتی عملکـرد تولید چوب 
10 کلـن صنوبر دورگ اورامریکـن در چهار 
فاصله کاشت مختلف در سال 1349 در پایگاه 
تحقیقاتـی صنوبـر خوشـامیان، غرب اسـتان 
مازنـدران انجـام شـد. نتایج پس از گذشـت 
15 سـال از سـن درختـان نشـان داد که سـه 
کلن I-214 ، I-488 و I-154 بیشترین عملکرد 
تولیـد چـوب را در سـه فاصله کاشـت 3×3، 
4×4 و 5×5 متـر داشـته    اند )ضیایـی ضیابری 

و همکاران، 1375(.
در  صنوبـر  فاصلـه    ای  آزمایـش   -
اسـتان گیـالن )ایسـتگاه پیلمبـرا( بـا دو کلن

 P.eura.45/51 و   P. deltoides 63/51
نتایـج، رشـد  اجـرا شـد.  در سـال 1348 
مناسـب و موفقیـت اغلـب کلن هـای دو رگ
داده     اسـت  نشـان  را    P.euramericana

.)1352 )حق شـناس، 
نهال هـای خـودرو  - بررسـی اسـتقرار 
توسـکا در زیـر اشـکوب درختـان 6 کلـن 
صنوبـر دلتوئیـدس و دورگ اورامریکـن در 
سـال 1348 اجـرا شـد. نتایـج نشـان داد که 
درختـان صنوبر نسـبت به درختان توسـکا از 
رشـد و شـادابی بیشـتری برخوردار هسـتند. 

.)1352 )حق شـناس، 
جنگل    هـای  احیـای  روش  بررسـی   -

مخروبه شـمال با استفاده از نهال های سه کلن 
صنوبر دلتوئیدس و دورگ اورامریکن در سال 
1349 اجرا شد. نتایج، رشد و استقرار مناسب 
کلن    هـای صنوبـر در جنگل هـای مخروبـه را 

نشان داد )حصیبی، 1352(.
- آزمایـش فاصلـه    ای صنوبر با زیرکشـت 
پنبه با اسـتفاده از چهار کلـن دورگ اورامریکن 
در سـال 1349 در منطقه قـرق گرگان با هدف 
بهره    وری بیشتر از زمین اجرا شد. نتایج مقدماتی 
رشـد مناسب کلن P. eura . rimini و عملکرد 
تولیـد مناسـب پنبه را نشـان داد )مهـدی زاده و 

ضیایی ضیابری، 1352(.
- بررسـی گسـترش و شناسـایی آفـات 
بـا هـدف  بیماری هـای درختـان صنوبـر  و 
و  آفـات  فـون  شناسـایی  و  جمـع    آوری 
بیماری های کلن    های صنوبر و تهیه کلکسـیون 
از آنها و همچنین نحوه مبارزه، در اسـتان های 
گیـالن، مازندران، مرکـزی و آذربایجان انجام 

شـد )خیـال، 1352(.
قابل ذکر اسـت کـه طرح    هـای تحقیقاتی 
مذکـور در قالـب کتابـی بـا عنـوان کارنامـه 
پیشـرفت علمی طرح    های پژوهشـی مؤسسه 
تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور در سـال 
1352 منتشـر شـد. از اوایـل دهـه 1360 بـا 
کوشـش آقایـان دکتر حسـن لطفیـان و دکتر 
علیرضـا مدیررحمتـی جمـع آوری، تجزیـه و 
تحلیـل داده هـا و نیز اجـرای طرح های جدید 
در مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور 
ادامـه یافت. خالصه ایـن طرح    های تحقیقاتی 

و نتایـج آنها بدین شـرح اسـت:
- ارائه نتایج مقدماتی برخی از طرح    های 
تحقیقاتـی صنوبـر براسـاس رشـد قطـری و 
ارتفاعـی تعـداد 25 کلـن از گونـه دلتوئیدس 
و دورگ اورامریکـن در اسـتان    های گیـالن 
و مازنـدران انجـام شـد. این کلن    ها براسـاس 
اولویـت رشـد و سـایر خصوصیـات در سـه 
گـروه درجه    بنـدی و معرفـی شـدند. در گروه 
اول کلن    هـای دلتوئیـدس 77/51، 72/51 و 
69/55 و کلـن اورامریکـن 45/51، در گروه 
 79/51  ،63/51 دلتوئیـدس  کلن    هـای  دوم 
و کلن    هـای دورگ اورامریکـن I-214 و در 
گروه سـوم نیز کلن    هـای اورامریکن 94/57، 
105/56، 55/53، 92/40 و کلـن دلتوئیدس
P. carolinensis قرار گرفتند )لطفیان، 1364(.

- طـرح مناسـب ترین دوره بهره بـرداری 

به    منظـور   P. deltoides 77/51 کلـن  از 
تعییـن حداکثر عملکرد تولید در واحد سـطح 
در کوتاه تریـن زمـان برداشـت برای اسـتفاده 
صنایعـی نظیـر تهیه خمیـر کاغـذ، تخته خرده 
چوب، فیبر و غیره در اسـتان گیالن )ایستگاه 
تحقیقـات صنوبـر صفرابسـته( در دوره    هـای 
بهره بـرداری 2، 4، 6 و 12 سـاله انجـام شـد. 
نتایج حاصل پس از 12 سـال آزمایش نشان 

داد که بیشترین تولید چوب در هکتار را دوره 
4 ساله داشته     است )رحمانی و همتی، 1377(.
بررسـی  طـرح   1362 سـال  در   -
مناسـب ترین فاصلـه کاشـت ارقـام صنوبـر 
در اسـتان گیـالن روی تعداد 7 کلـن از گونه 
دلتوئیـدس و سـه کلـن از دو رگ اورامریکن 
که از درصد ریشـه زایی زیاد و رشـد ارتفاعی 
مناسـب برخوردار بـوده و در مقابـل آفات و 
امـراض نیـز مقـاوم بودنـد در چهـار فاصلـه 
کاشـت 6×6، 5×5، 4×4، 3×3 متر اجرا شد. 
نتایج نشـان داد که عملکـرد پنج کلن از گونه 
دلتوئیـدس و دو کلـن اورامریکـن در فاصلـه 
کاشـت 3×3 متر از رویش حجمی ساالنه 20 
تـا 32 مترمکعب در هکتار برخـوردار بوده و 
در فاصلـه کاشـت 4×4 متـر نیز ایـن کلن ها 
رویـش حجمی سـاالنه 20 تـا 31 مترمکعب 
در هکتـار دارنـد. همچنین در فاصله کاشـت 
5×5 متـر و 6×6 متـر یك کلـن دلتوئیدس و 
یـك کلـن اورامریکن رویش حجمی سـاالنه 
برابـر بـا 19 تـا 22 مترمکعب در هـر هکتار 

داشـته    اند )همتـی و مدیر رحمتـی، 1378(.
- طرح مدیریـت تلفیقی آفات صنوبر در 
استان های شمالی کشور با هدف مطالعه آفات 
مهـم صنوبر، چرخه حیاتـی و درنهایت برنامه 
عملـی بـرای کنترل آفـات مهم که خسـارت 

طرح 
بهره    برداری كوتاه    مدت 

صنوبر، در سه دوره برداشت 
چهارساله  و  له  سه    سا له،  دوسا

به    صورت جداگانه در استان مازندران 
)ایستگاه تحقیقات چمستان( اجرا شد. در 
این طرح 15 كلن صنوبر از گونه های 
دلتوئیدس، اورامریکن و نیگرا 
مورد آزمایش قرار گرفتند.
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آنهـا منجر بـه زیـان اقتصادی می شـود،  اجرا 
شـد. نتایـج این طـرح منجـر به جمـع    آوری 
و شناسـایی فـون  بندپایـان صنوبـر، بالغ بـر 
200 گونـه شـده     اسـت. از مهم تریـن آفـات 
چوب خـوار، برگ خـوار و مکنـده صنوبر در 
ایـن مناطق می    تـوان پروانـه گالـزای صنوبر، 
کرم سـفید ریشـه، انواع سوسـك برگ خوار، 
شـته، سـنك و غیـره را نـام بـرد )صادقـی و 

همکاران، 1380(.
- طرح بهره    برداری کوتاه    مدت صنوبر، در 
سه دوره برداشت دوساله، سه    ساله و چهارساله 
به    صورت جداگانه در استان مازندران )ایستگاه 
تحقیقات چمستان( اجرا شد. در این طرح 15 
کلن صنوبر از گونه های دلتوئیدس، اورامریکن 
نتایج  گرفتند.  قرار  آزمایش  مورد  نیگرا  و 
نشان داد که در دوره بهره    برداری دوساله، کلن
با عملکرد ساالنه   P. deltoides 69/55  
20 تن ماده خشك چوبی در هکتار بیشترین 
تولید را داشته و پس از آن کلن های دلتوئیدس 
73/51 و 77/51 و کلن اورامریکن تریپلو با 
تولید ساالنه 17 تن در هکتار بیشترین تولید را 
داشته اند. در دوره بهره برداری سه ساله نیز کلن 
با عملکرد ساالنه 16/7   77/51 دلتوئیدس 
تن در هکتار بیشترین تولید چوب را داشت 

)مختاری و مدیر رحمتی، 1385(.
- طـرح تحقیقاتی کشـت مخلوط صنوبر 
تثبیـت ازت  به    منظـور  بـا درختـان توسـکا 
و حاصلخیـزی خـاک در اسـتان مازنـدران 
)ایسـتگاه تحقیقـات چمسـتان( انجـام شـد. 
نتایـج پـس از 7 سـال آزمایش نشـان داد که 
بیشـترین رویـش حجمی درختان در کاشـت 
آمیختـه ، 33 درصد صنوبر به    همراه 67 درصد 
توسـکا بود. همچنین کشـت مخلـوط این دو 
گونـه تفاوت معنـی داری را در مقدار ازت کل 
خاک نشان داد )مختاری و همکاران، 1387(.
- خصوصیات مناسب رویشی و مقاومت 
در برابر آفات و بیماری های نهال های صنوبر 
در  بسزایی  سهم  نهال،  تولید  خزانه های  در 
انتخاب کلن یا گونه مناسب به منظور توسعه و 
ترویج دارد. به منظور بررسی مقاومت گونه ها 
و کلن    های برتر صنوبر در منطقه آستانه اشرفیه 
استان گیالن، تعداد 9 کلن که از ویژگی    های 
رویشی مناسبی برخوردار بودند به همراه گونه 
بومی صنوبر این ناحیه با یکدیگر مقایسه شدند. 
نتایج بررسی ها نشان داد که کلن    های دلتوئیدس 

69/55 و  77/51 و کلن اورامریکن تریپلو از 
کلن های برتر در صفت های رویشی بودند و 
از نظر میزان آلودگی به پروانه گالزا نیز کلن

P. deltoides 77/51 مقاومت بیشتری از 
خود نشان داد )امین املشی و صالحی، 1390(.

- آزمایش سازگاری ارقام مختلف صنوبر 
)پوپولتوم مقایسه ای( در استان گیالن )ایستگاه 
برتر  کلن   20 تعداد  با  تحقیقات صفرابسته( 
مرحله  در  بررسی شده  ارقام  میان  از  صنوبر 
خزانه های سلکسیون انتخاب و کشت شدند. 
نتایج در سن 11 سالگی درختان نشان داد که 
کلن P. deltoides 63/5 از رویش حجمی 
مناسبی برخوردار بوده     است )موسوی کوپر و 

همکاران، 1390(.
- طرح مقایسه رشد کلن    های مختلف صنوبر 
در مناطق جلگه ای غرب استان گیالن انجام شد. 
نتایج نشان داد که از میان کلن    های مختلف صنوبر 
بیشترین رویش حجمی در منطقه طوالرود با 
بافت خاک لومی شنی مربوط به کلن اورامریکن 
I-214  است. در منطقه شاندرمن با بافت لومی 
رسی شنی و منطقه گیسوم نیز با بافت شنی کلن

 P. deltoides 79/51 و در منطقه هفت دغنان 
 P. deltoides 69/55 کلن  لومی  بافت  با 
به ترتیب با رشد ساالنه 26/9، 25/4، 24/2 
و 23/5 مترمکعب در هکتار ثبت شد )خانجانی 

و همکاران، 1392(. 
- بررسی تولید چوب گونه ها و کلن    های 
استان  جنگلی  اراضی  در  صنوبر  مختلف 
تا   1371 سال  از  سیاهکل(  )منطقه  گیالن 
1385 انجام شد. نتایج نشان داد که از میان 
6 کلن صنوبر مورد آزمایش قرار گرفته کلن
صنوبـر  گونـه  و   P. deltoides 45/51
تریکوکارپـا )P.trichocarpa( از عملکـرد 
بهتـری برخـوردار بودنـد )لشـکر بلوکـی و 

.)1390 همـکاران، 

 اقدامات و یافته ها
یافته هـای وضعیت رویشـی نهال ها در 

خزانه سلکسیون 
از کاشـت قلمه    هـا درصـد جوانه    زنـی  بعـد 
مختلـف  زمان    هـای  در  آنهـا  زنده    مانـی  و 
یادداشـت    برداری شـد. براین اسـاس میانگین 
سه سـاله درصـد زنده    مانـی کلن    هـا در ابتـدا 
و انتهـای فصـل رشـد مـورد بررسـی قـرار 
گرفـت. کلن های صنوبـر از گروه    های مختلف 
در نخسـتین زمـان یادداشـت    برداری حـدود 
100 درصـد جوانه    زنی داشـتند کـه به تدریج 
درصـد زنده    مانـی آنهـا کاهش یافـت. بهترین 
وضعیـت جوانه زنـی و زنده    مانـی را کلن    های 
متعلـق بـه گروه هـای P. euramerican و

 P. nigra داشته و نیز دارای یکنواختي خوبی 
در خصوصیـات رشـدی بودنـد )جـدول 1(. 
کلن    هـای کبـوده )P. alba( غیربومی و بومی 
بـا وجـود درصـد زنده    مانـی و رشـد خـوب 
جوانه هـای جانبـی به    دلیـل نبـود ریشـه    زایی 
از درصـد زنده    مانـی کمتری نسـبت به سـایر 
گروه    هـا برخـوردار بودنـد. همان     طـور که در 
جدول 1 مشـاهده می    شـود بیشـترین رویش 
بـه گروه    هـای مربـوط  ارتفاعـی و قطـری 

و   P.euramericana و   P .deltoides
کمتریـن آنها مربـوط به کلن هـای گونه کبوده 

)P. alba( اسـت. 

 یافته هـای ویژگی    هـای كمی و كیفی 
رشـد كلن های صنوبر در شمال كشور 

1- استان گیالن
رویشـی  ویژگی    هـای  اندازه    گیـري  نتایـج 
کلن    های صنوبـر دلتوئیـدس و اورامریکن در 
فاصلـه کاشـت 4×4 متـر در طی یـك دوره 
ده سـاله در اسـتان گیالن نشـان داد که رویش 
حجمـی سـاالنه بیـن 20 تـا 31 مترمکعـب 

قطر )سانتی  متر(ارتفاع )متر(درصد زنده  مانیصفات گروه  های صنوبرردیف

1P. deltoids 811/941/23

2P.x. euramericana951/871/12

3P. nigra )921/740/97 )بومي و غیربومي

4P. alba )501/650/92 )بومي و غیربومي

جدول 1- میانگین درصد زنده مانی، ارتفاع و قطر یقه کلن های گروه های مختلف صنوبر در خزانه مناطق شمالی کشور
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در هکتـار نوسـان داشـته اسـت. دو 
کلـن دلتوئیـدس 72/51 و  65/55 
بـا 30 مترمکعب و کلـن 77/51 نیز 
بـا 27 مترمکعـب از بهتریـن کلن    ها 
بودنـد. دو کلـن اورامریکن I-214 و 
vernirubensis به    ترتیب با عملکرد 
تولیـد سـاالنه چوب به میـزان 20/4 
و 22/8 مترمکعـب در هکتار بعد از 
کلن های دلتوئیدس در فاصله کاشت 4×4 متر 
قرار داشـتند )همتی و مدیـر رحمتی، 1378(.
در فاصلـه کاشـت 3×3 متـر نیـز کلـن

 P. deltoides 72/51 بـا عملکـرد تولیـد 
ساالنه چوب به میزان 32/2 و دو کلن 69/55 
و77/51 نیـز با تولید سـاالنه چـوب به میزان 
27 مترمکعـب در هکتار جـزء بهترین کلن    ها 
بودند. کلن دو رگ اروپا – آمریکایی I-214 با 
تولید سـاالنه چوب به میزان 27/9 مترمکعب 
در هکتار بهترین عملکرد را در فاصله کاشـت 

3×3 متر داشـت )شکل 1 و 2(. 
و   P. deltoides 72/51 کلــن  دو 
ــز در فاصلــه کاشــت  اورامریکــن  I-214 نی
ــه  ــبت ب ــری نس ــش کمت ــر از روی 4×4 مت
فاصلــه کاشــت 3×3 متــر برخــوردار بودنــد. 
برعکــس کلــن P. deltoides 69/55 در 
ــد  ــرد تولی ــر عملک ــه کاشــت 4×4 مت فاصل
چــوب بیشــتری در مقایســه با فاصله کاشــت 
ــل  ــرد به    دلی ــن عملک ــت. ای ــر داش 3×3 مت
تأثیــر افزایــش نوردهــی و فضای بیشــتر تاج 
درختــان و متعاقــب آن کاهــش رقابت نوری 
می توانــد باشــد کــه ســبب افزایــش عملکرد 
تولید چوب شــده اســت. بنابراین در صنایعی 
ــا ابعــاد  کــه به دنبــال چوب هــای قطــور و ب
بیشــتر هســتند همــواره بایــد تأمیــن فضــای 

کافــی بــرای درختــان مدنظــر قــرار گیــرد.
کلن اورامریکن I-214 در فاصله کاشـت 
3×3 متـر بـا ثبـت رقـم 27/9 مترمکعب در 
هکتـار تولید سـاالنه بیشـتری در مقایسـه با 
فاصله کاشت 4×4 متر )20/4( داشت. فقدان 
رقابـت نـوری بعد از یك دوره ده سـاله در 
فاصله کاشـت 3×3 متر و نیز تعداد بیشتر 
درختـان در هکتـار می تواند از عوامل 
اصلی افزایش تولید سـاالنه چوب 
در هکتـار ایـن کلـن باشـد 

)شکل 1 و 2(. 

2- استان مازندران
نتایج اندازه    گیري ویژگی    های رویشی کلن    های 
صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن در فاصله کاشت 
4×4 متر در طی یك دوره ده ساله در استان 
دلتوئیدس  کلن    های  که  داد  نشان  مازندران 
69/55، 67/51، 63/10 و 77/51 به    ترتیب 
با 28/6، 24/9، 24/8 و 24/3 مترمکعب در 
هکتار بیشترین عملکرد تولید چوب ساالنه را 
داشتند )جدول 3(. همچنین دو کلن اورامریکن  
تولید  با عملکرد  به    ترتیب   I-455 و   I-488
در  مترمکعب  ساالنه چوب 23/9 و 23/6 
هکتار بیشترین عملکرد را در میان کلن های 
اورامریکن بعد از کلن های دلتوئیدس در فاصله 

کاشت 4×4 متر داشتند )مختاری، 1380(.

3- استان گلستان
رویشی  یژگی    های  و ه    گیري  ز ندا ا یج  نتا
در  اورامریکن  و  دلتوئیدس  کلن    های صنوبر 
دوره  یك  طی  در  متر   4×4 کاشت  فاصله 
دو  که  داد  نشان  گلستان  استان  در  ده ساله 
به همراه   I-154 و   I-262 اورامریکن   کلن 
کلن های و   P. deltoides  69/55 کلن 

 P. deltoides 72/51 به    ترتیب با 22/7، 24/9، 
22/6 و 21/5 مترمکعب در هکتار بیشترین 
عملکرد تولید ساالنه چوب را داشتند )شکل 
4(. همچنین سایر کلن    های اورامریکن مانند
 t r ip lo  ،vern i rubensis ،  I -488  
 P. deltoides  به همراه کلن costanzo. و
از 20  تولید چوب کمتر  با عملکرد   69/55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل1- میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن های موفق صنوبر در فاصله کاشت 4×4 متر )استان گیالن(

شکل2- میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن های موفق صنوبر در فاصله کاشت 3×3 متر )استان گیالن(
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مترمکعب 
در گروه بعدی قرار 

گرفتند )غالمی، 1380(.

 بحث و نتیجه گیری
مقایسـه وضعیـت رویـش دو گـروه 

دلتوئیـدس  و  اورامریکـن  صنوبرهـاي 
صنوبـر  کلن    هـای  کـه  می    دهـد  نشـان 

دلتوئیـدس موفق    تـر از گـروه دو رگ    هـای 
میانگیـن  بیشـترین  از  و  بـوده  اورامریکـن 
رویـش قطري، ارتفاعـي و حجمي برخوردار 
هسـتند. دلیل آن را می    توان شـرایط مناسـب 
از    جملـه خاک مرغوب و شـرایط آب وهوایی 
برشـمرد. در شـرایط اقلیمی شـمال و به    ویژه 
اسـتان گیالن و غرب مازنـدران با بارندگی و 
رطوبت مناسـب کلن های صنوبـر دلتوئیدس 
رویش به    مراتـب بهتری داشـته    اند. در مناطق 
شـرق اسـتان مازندران و گلسـتان که شرایط 
رطوبـت و بارندگـی کمتر اسـت کلن    های دو 
رگ اورامریکن در مقایسـه عملکرد بهتری را 
نشـان می دهند. امـروزه با توجه بـه تغییرات 
اقلیمی، کشـت صنوبر در مناطق شرقی استان 
مازنـدران و اسـتان گلسـتان بـدون آبیـاری 
تکمیلی )حداقل 3 بار در فصل رشـد( میسـر 
نیست و صنوبرکاری دیم در این مناطق سبب 
کاهش رشـد و نیـز بروز آفـات به ویژه آفات 
چوب خوار می شـود؛ درنتیجه ضروری اسـت 
در انتخـاب کلـن یا کلن های صنوبـر با توجه 
به شـرایط رویشـگاهی همواره تعداد چندین 
کلن را به سـازمان    های اجرایی یا بهره برداران 
بـرای کاشـت معرفی کرد تا درصـورت ایجاد 
هـر گونـه تغییـر در وضعیـت اکولوژیکـی و 
جوابگـو نبـودن یـك کلـن، زیـان حاصـل 
توسـط کلن    هـای دیگـر صنوبر جبران شـود 
)Froelich, 1973(. در شـکل 5، کلن هـای 
مناسـب برای کاشـت در اسـتان های شـمال 

کشـور روی نقشـه نشـان داده می شود.
عملکـرد تولیـد چـوب در هکتـار متأثر 
از عواملـی ماننـد نـوع کلـن، خاک، شـرایط 
برداشـت اسـت. دوره  آب وهوایـی و دوره 
بهره    بـرداری یـا برداشـت درختـان نیـز تابع 
ابعاد چوب تولیدی و نیز فاصله کاشـت است. 
بنابرایـن میزان ابعاد حجمی چوب تولیدشـده 
در فواصل کاشت مختلف، متفاوت خواهد بود. 
در صنایـع تخته خرده چـوب، کاغذ و نئوپان که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متر )استان  4×4 کاشت موفق صنوبر در فاصلههای میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن -4شکل
 گلستان(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متر )استان  4×4 کاشت موفق صنوبر در فاصلههای میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن -4شکل
 گلستان(

 
 
 

شکل3- میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن های موفق صنوبر در فاصله کاشت 4×4 متر )استان مازندران(

شکل4- میانگین عملکرد تولید چوب برخی از کلن های موفق صنوبر در فاصله کاشت 4×4 متر )استان گلستان(

شکل 5- معرفی کلن های پرمحصول و سازگار صنوبر در استان های شمالی کشور
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مـواد اولیـه چوبی با قطـر برابر سـینه 15 تا 
20 سـانتی متر مـورد اسـتفاده قـرار می    گیرد 
دوره برداشـت کوتاه )6 تا 8 سال( با فواصل 
کمتـر از 4×4 متر می    تواند مـورد توجه قرار 
گیرد. صنوبرکاری در فواصل کاشت بیشتر از 
4×4 متـر به    منظور تولیـد چوب هایی با ابعاد 
بـزرگ و کیفـی ماننـد تهیـه روکـش همواره 
می    توانـد مورد اسـتفاده قرار گیـرد ولی آنچه 
مسلم اسـت برای دسـتیابی به چنین ابعادی، 
دوره برداشـت باید بیش از 10 سـال )20 تا 
25( باشد. در استان های شمالی کشور اغلب 
کشـاورزان از درآمـد کافی برخـوردار نبوده 
توانایـی سـرمایه    گذاری  نداشـتن  به دلیـل  و 
طوالنی    مـدت، تمایـل و انگیـزه الزم را برای 
صنوبرکاری در فواصل کاشـت زیـاد ندارند. 
بنابرایـن فاصله 3×3 متـر را به    عنوان حداقل 
سـطح بـرای کلن    هـای غیربومـی صنوبـر با 
هـدف عرضـه محصـوالت چوبی بـه صنایع 
تختـه خرده چـوب، کاغـذ و نئوپـان درنظـر 

می    گیرنـد. الزم بـه ذکر اسـت صنوبـرکاری 
در فواصـل کاشـت 4×4 متر و بیشـتر امکان 
کشـت بعضـی از محصـوالت زراعـی )مانند 
یونجـه و بـادام زمینـی( را فراهـم می    کند که 
ایـن امـر می    توانـد عـالوه بـر تولیـد چوب، 

سـاالنه درآمدی را نیـز از فروش محصوالت 
زراعـی بـرای صنوبرکار ایجـاد کند.

اجتماعـی  و  اقتصـادی  اثـرات   
صنوبـركاری بـا كلن    های اصالح شـده

تنـد رشـدترین درختـان جنگلـي )مانند 
توسـکا و افرا( در بهترین شرایط از توان تولید 
سـاالنه 10 مترمکعـب چـوب در هـر هکتار 
برخوردارند. این در حالي  است  که صنوبرهاي 
بومي سـاالنه بیش از 15 مترمکعب چوب در 
هکتـار تولید مي    کنند. کلن    هـای موفق صنوبر 
بـا تولید سـاالنه حداقل 20 تـا 25 مترمکعب 
چـوب در هکتار توانسـته    اند از نظر اقتصادی 
بخش قابـل مالحظه    ای از مواد چوبی کشـور 
را تأمیـن کنند. با توجه به اینکه اکنون سـطح 
زیر کشـت صنوبر در استان های شمالی کشور 
)گیالن، مازندران و گلسـتان( حدود 70 هزار 
هکتـار بـرآورد می    شـود و با احتسـاب تولید 
حداقل 20 تـا 25 مترمکعب چوب در هکتار 
از کلن    هـای صنوبـر موفق حـدود 1/175 تا 
1/4 میلیون مترمکعب چـوب از صنوبرکاری 
در ایـن مناطـق حاصل می    شـود کـه با توجه 

P.deltoides 77/51 شکل 6- عرصه صنوبرکاری با کلن

شکل 8- رشد قطری صنوبر کلن  P.deltoides 77/51 در سن 9 سالگی

شکل 7- عرصه صنوبرکاری با کلن P.deltoides 69/55 در استان گیالن

شکل 9- عرصه صنوبرکاری با کلن P.deltoides 69/55 در استان گیالن

كلن    هــای 
بــا  صنوبــر  موفــق 

تولیــد ســاالنه حداقــل 20 تــا 
25 مترمکعــب چــوب در هکتــار 
اقتصــادی  نظــر  از  توانســته    اند 
بخــش قابــل مالحظــه    ای از مــواد 
چوبــی كشــور را تأمیــن كننــد.
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شکل 10- آزمایش سازگاری کلن های مختلف صنوبر در ایستگاه چالکی، استان گلستان

شکل 11- آزمایش سازگاری کلن های مختلف صنوبر در ایستگاه چمستان، استان مازندران
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تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور، نشــریه شــماره
.134-133 :15 

حق شــناس، ق.، 1352. آزمایــش فاصلــه    ای صنوبــر،
 کارنامــه پیشــرفت علمــی طرح هــای پژوهشــی،

انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
نشریه شماره 15: 135-134.

ــا ــگل کاری ب ــش جن ــناس، ق.، 1352. آزمای حق ش
ــی.  ــل اصل ــر در مح ــه صنوب ــتفاده از قلم  اس
آزمایــش فاصلــه    ای صنوبــر، کارنامــه پیشــرفت
 علمــی طرح های پژوهشــی، انتشــارات مؤسســه

ــریه  ــور، نش ــع کش ــا و مرات ــات جنگله  تحقیق
شماره 15: 140.

ــبی، ک. و ــف.، پورطهماس ــی، ال ــی، ب.، همت خانجان
ــای ــد کلن    ه ــه رش ــردابی، ج.، 1392. مقایس س

مختلــف صنوبــر در جنگل کاری    هــای جلگــه ای 
ــات ــی تحقیق ــه پژوهش ــالن. فصلنام ــرب گی غ
جنــگل و صنوبــر ایــران، 21)3(: 557-572.
ــایی ــترش و شناس ــی گس ــال، ب.، 1352. بررس خی
آفــات و بیماری هــای درختــان صنوبــر به    منظــور
تعییــن نحــوه مبــارزه بــا آنهــا. کارنامه پیشــرفت
علمــی طرح های پژوهشــی، انتشــارات مؤسســه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور، نشــریه شــماره

.161 -153 :15
تعییــن  .1377 الــف.،  همتــی،  و  ر.  رحمانــی، 
ــن ــر کل ــرداری صنوب ــب ترین دوره بهره    ب مناس
ــی ــه علم Populus deltoids 77/51 . فصلنام
ــران، ــر ای ــگل و صنوب ــات جن ــی تحقیق پژوهش

. 69-92 :)1(1
صادقــی، س.الف.، صالحی، م. و عســگری، ح.، 1380. 
مدیریــت کنتــرل تلفیقــی آفــات صنوبــر در
اســتان های شــمالی کشــور. فصلنامــه پژوهشــی
تحقیقــات جنگل و صنوبــر ایــران، 7)1(: 1-34.
ــي، س.ف.، گرجــي بحــري، ي. و ثاقب طالبــي، ضیائ
خ.، 1369. آزمایــش فاصلــه    اي ده کلــن صنوبــر
دو رگ  اروپایــی- آمریکایي در پایگاه تحقیقات
خوشــامیان )غــرب مازنــدران، نوشــهر(، گزارش
ــات ــه تحقیق ــي مؤسس ــرح تحقیقات ــي ط نهای

جنگلها و مراتع کشور، 30 صفحه.
غالمــی، غ.، 1380. بررســی ســازگاری ارقام مختلف
صنوبر )پوپولتوم مقایســه    ای( در اســتان گلســتان.
ــه ــه مؤسس ــرح خاتمه یافت ــی ط ــزارش نهای گ

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 74 صفحه.
ــش ــی، م.، 1352. آزمایـ ــژاد، م. و حصیبـ فروتن نـ
 .)P. tremula( ــر لــرزان ســازگاری گونــه صنوب
کارنامــه پیشــرفت علمــی طرح هــای پژوهشــی،
انتشــارات مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع

کشور، نشریه شماره 15: 147- 148.
ــوی ــی، ع.، موس ــف.، مدیررحمت ــی، ال ــکر بلوک لش
ــه ــف.، 1390. مطالع ــه، ال ــر، س.ع. و کهن  کوپ
ــای ــا و کلن ه ــوب گونه ه ــد چ ــت تولی  قابلی
ــمال ــی ش ــی جنگل ــر در اراض ــف صنوب  مختل

ــالن(. ــیاهکل گی ــه س ــوردی: منطق ــه م  )مطالع
 فصلنامــه پژوهشــی تحقیقــات جنــگل و صنوبــر

 ایران، 19)4(: 501-509.
ــی ــای تحقیقات ــزارش طرح    ه ــان، ح.، 1364. گ لطفی
قبلــی صنوبــر و ارائــه نتایــج مقدماتــی بعضــی از
ــاالت ارائه شــده در ســمینار ــا. مجموعــه مق آنه
اهمیــت صنوبــر، مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و

ــماره 45: 50-117.  ــریه ش ــور، نش ــع کش مرات
مختاری، ج.، 1395. آزمایش مرحله نهایی سازگاری
ــوم مقایســه    ای( ــر )پوپولت ــف صنوب ــام مختل ارق

ــرای اجــرا  ــا ب ــی مناســب ترین آنه جهــت معرف
در مازنــدران. گــزارش نهایــی طــرح خاتمه یافته
ــور، ــع کش ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقیق مؤسس

 34 صفحه.
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به سـن برداشـت انتظـار می    رود سـاالنه 
حجـم قابـل مالحظـه    ای چـوب از ایـن 
مناطـق برداشـت شـود. اسـتفاده از این 
کلن    هـای معرفی شـده براي تولیـد انبوه 
چـوب در دوره    هـاي زماني 4 تا 6 سـال 
هم وجـود دارد که چوب هاي تولیدي در 
این سیسـتم مي    توانـد به مصـرف صنایع تخته 

خرده چوب، کاغذسـازی، نئوپان 
و ام .دی .اف برسد.

انگیـزه سـرمایه    گذاری در بخـش زراعت 
کلن    هـاي  معرفـی  بـا  می    تـوان  را  چـوب 
پرمحصـول و سـازگار بـا شـرایط اقلیمي هر 
منطقـه بـا ترویـج مناسـب، اعمـال مدیریـت 
صحیـح و حمایت    هاي دولتي پس از یك دوره 
چندسـاله تا رسیدن به سن بهره    برداري افزایش 
داد. همچنین گونه    های پرمحصول توصیه شـده 
بـرای مناطق مختلف از دوره    هـای بهره    برداری 
8 تـا 10 سـال برخوردار هسـتند کـه می    تواند 
دوره بازگشـت سـرمایه    گذاری اولیـه را تعدیل 
کرده و سبب ترغیب کشاورزان به صنوبرکاری 
و زراعت چوب شـود. دو عامل افزایش درآمد 
در واحـد سـطح و تولید چوب باکیفیت سـبب 
افزایـش انگیـزه بـرای صنوبـرکار می    شـود و 
از سـوی دیگـر رضایـت صاحبـان صنایـع را 
بـرای تأمیـن چـوب باکیفیـت از عرصه هـای 
صنوبـرکاری افزایش می    دهد کـه این دو عامل 
درنهایـت سـبب افزایش اقبال بـه صنوبرکاری 
و افزایـش عرصـه صنوبرکاری هـا می    شـود. 
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